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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการ หมู่บ้านเผือกหอม (ปีท่ี 3) 

 
1. บทน า 

 1.1 ความเป็นมา    
ชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทางการเกษตร 

ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ในชุมชนสามต าบล ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการเป็นหมู่บ้านเผือกหอม เนื่องจากชุมชนมี
อาชีพในการเพาะปลูกเผือก จากข้อมูล พบว่า ต าบลหรเทพ มีเกษตรกร จ านวน 53 ราย เพาะปลูกเผือกในพ้ืนที่ 644 
ไร่ ต าบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเผือก จ านวน 807 ไร่ และต าบลตลาดน้อย มีเกษตรกร 65 ราย 
เพาะปลูกเผือก จ านวน 780 ไร่  ปัจจุบันมีการด าเนินการโดยเพาะปลูกเผือกสลับกับ การท านาข้าว ซึ่งพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและด้านการตลาดของเผือกและข้าวเป็นส่วนประกอบ พ้ืนที่ของชุมชนดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภค
ที่เอ้ืออ านวยต่อการท านาเผือกสลับกับการท านาข้าว กล่าวคือ มีปริมาณน้ าที่เหมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบ
กับเกษตรกรมีศักยภาพในการท านาเผือกและนาข้าว โดยผลผลิตของนาเผือก ได้จ าหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1  
เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ เน่าเสียบางส่วน เรียกว่า เผือกปาด  ปัจจุบันส่งขายในตลาดสด
และน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน ส าหรับผลผลิตข้าว จ าหน่ายส่งใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตส่ง กรมการ
ข้าว และเกษตรกรทั่วไป เพ่ือท าเป็นเมล็ดพันธุ์ และอีกลักษณะหนึ่งคือ จ าหน่ายเมล็ดข้าวแก่ประชาชนทั่วไป ในการ
ท านาเผือกประกอบกับนาข้าว รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน อยู่ในความสนับสนุนของหน่วยงานใน
ท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลหรเทพ ตลาดน้อย ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ การศึกษานอกโรงเรียน
ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอบ้านหมอ  
          ในเดือน มีนาคม 2552 ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงพ้ืนที่ ดังกล่าว 
เพ่ือด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะนั้น ได้มีการประชุมเพ่ือหารือ    
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเผือก ซึ่งประกอบด้วยผู้น าท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชน จึงพบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้มีศักยภาพและเป็นตัวอย่างของชุมชนต้นแบบ โดยชุมชน
ต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ข้าว การท าบรรจุภัณฑ์ การตลาดผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ทีช่่วยลดเวลาและลดต้นทุนการท าผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวด้วย 

จากความพร้อมและศักยภาพของชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ และต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอกลุ่มดังกล่าวให้เป็นหมู่บ้าน
เผือกหอม ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน        
ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น 

ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2553 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของโครงการหมู่บ้านเผือกหอม 
จ านวน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
          พฤษภาคม 2553 ติดต่อประสานงานกับ นางนงคราญ เชาวนเมธา ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี และเดินทางส ารวจพื้นที่ เพ่ือเตรียมปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 



 

          มิถุนายน 2553  รับสมัคร/คัดเลือก และจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 150 คน 
          8-12 กรกฎาคม 2553  เดินทางสู้พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรหลักสูตรกรท าบัญชีในครัวเรือน การท าอาหารจากแป้งเผือก และการจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอม         
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ คือ  ผศ.บุญธรรม พรเจริญ  ผศ.กรวสา จันทวงศ์วิไล และ     
ผศ.ล าไย มากเจริญ  และวิทยากรภายนอก คือ นายปัญญากร คงสมจิตต์  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 50 คน  
ณ โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย    
การท าบัญชีในครัวเรือน การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปี๊ยะหิมะเผือก ซาลาเปาไส้เผือก กะหรี่พัฟพ์ไส้เผือก   
การจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอมและแสดงผลงานผู้ส าเร็จการอบรม   
          31 ก.ค. - 1 ส.ค. 53  จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน  ณ หมู่บ้านข้าวหอมนิลวัดกุ่มทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  40 คน 
          4 กันยายน 2553 เผยแพร่ข้อมูลโครงการหมู่บ้านเผือกหอมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก         
ช่อง 5 ในรายการ ปล.รักเมืองไทย 

ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2554 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                   
โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องในโครงการฯ ดังกล่าว 
จ านวน 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 พฤษภาคม 2554 ติดต่อประสานงานกับ นางนงคราญ เชาวนเมธา ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี และเดินทางส ารวจพื้นที่ เพ่ือเตรียมปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มิถุนายน 2554  รับสมัคร/คัดเลือก และจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
          26 - 31 กรกฎาคม 2554 เดินทางสู้ พ้ืนที่ เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรม               
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว กระดาษจากฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษจาก
ฟางข้าว  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 40 คน ณ วัดโคกใหญ่  ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการท าผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า ได้แก่ การท าหมี่กรอบข้าวเจ้าสมุนไพร ข้าวแกง
อบแห้ง  และการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ได้แก่ การท ากระดาษจากฟางข้าว การท าบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว 
และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ส าเร็จของโครงการ   

13 กันยายน 2554 น าตัวแทนสมาชิกของหมู่บ้านจ านวน 40 คน เดินทางเพ่ือศึกษาดูงานของชุมชนต้นแบบ
การท ากระดาษและผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว คือ ชุมชนกลุ่มการผลิตกระดาษ อ าเภอวิเศษชัยชาญ และชุมชนกลุ่ม
หัตถกรรม อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์
จากเผือกหอม 

1.2.2 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

1.2.3 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น 

 



 

 2. วิธีด าเนินการ 
2.1 จัดท าข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินการในโครงการหมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วท. ประจ าปีงบประมาณ 2554 
  2.2 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
  2.3 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามแผน 
  2.4 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทุก 3 เดือน 
  2.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  

 3. ผลการด าเนินงาน 
6 - 9 กรกฎาคม 2555 เดินทางสู่พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยเผือกเผือก กระดาษจากเส้นใยเผือก และบรรจุภัณฑ์จาก
กระดาษเส้นใยเผือก โดยวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี  
อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  และนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน มีผู้สนใจเข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวน 150 คน ณ วัดโคกใหญ่  ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรม
ประกอบด้วยการท าผลิตภัณฑ์จากเผือก ได้แก่ การท าเส้นใยจากใยเผือกเหลือใช้ การท าผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และ
สิ่งทอจากเส้นใยเผือก การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เผือกหอมและข้าวเจ้า และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ส าเร็จของ
โครงการ การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 95.00 คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.75 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 91.00 โดยพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.55 

 19 – 21 กันยายน 2555 จดักิจกรรมการศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การท ากระดาษจากเส้นใยเผือก และการท าผลิตภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยเผือก ณ กลุ่มการผลิตกระดาษ อ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ  และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้สนใจเข้ารับการศึกษาดูงานและ
ฝึกอบรม จ านวน 40 คน  
 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

100 150 1.จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 

2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด 3 เทคโนโลย ี 2.จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 100 150 
3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึง

พอใจ (ร้อยละ) 
80 88.60 3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน

กระบวนการให้บริการ 
85 88.60 

4.ผู้รับบริการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์            
(ร้อยละ) 

80 83.70 

5.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

80 90.60 

 
 5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  230,000 บาท 
    (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 6. ปัญหา อุปสรรค  - 
  



 

 7. ข้อเสนอแนะ  การด าเนินการของโครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่
ข่าย ว และ ท  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานระดับคณะในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการน าผลงานวิจัย 
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลักดันให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก
เผือกหอมของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 3-5 ปี ในแต่ละชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการ หมุ่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 3) ประสบความส าเร็จ เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ รองผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการนี้จนส าเร็จลุล่วง 
ขอขอบพระคุณเกษตรอ าเภอบ้านหมอที่ให้ความอนุเคราะห์การก ากับดูแลชุมชน นางนงคราญ เชาวนเมธา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ รวมทั้งคณะท างาน ที่ให้
ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมและการรับสมัคร ตลอดจนการประสานงานฝึกอบรมตลอดโครงการ และขอบคุณ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการท างาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในความส าเร็จ
ของโครงการนี้ 
 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          จุฑามาศ  พีรพัชระ 
               ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
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กิตติกรรมประกาศ           (5) 
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บทท่ี 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
1. ข้อเสนอโครงการ 
 

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 
 

1. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านเผือกหอม 
 

2. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 
 

2.1 ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 

   สถานที่ติดต่อ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 9009-15 ต่อ 6099 โทรสาร 0 2282 0423  
e-mail : yinn.chuta@gmail.com, chuta@rmutp.ac.th 
วุฒิการศึกษา คศ.บ. อาหารและโภชนาการ การโรงแรมและภัตตาคาร  ค.ม.อุดมศึกษา
ประสบการณ์การท างาน  ผู้สอนวิชาขนมอบ เบเกอรี่ อาหารนานาชาติ   
  การวิจัยคหกรรมศาสตร์ วิทยากรด้านอาหาร 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

2.2 ที่ปรึกษา  ชื่อ – นามสกุล รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส 
ต าแหน่ง อธิการบดี  ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี 

   สถานที่ติดต่อ  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                         399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-3845,  08-1832-7932  โทรสาร 0-2280-0435  
e-mail: duangsu@rmutp.ac.th 
วุฒิการศึกษา M.S. (ปริญญาโท) จาก California State University U.S.A. 
ประสบการณ์การท างาน  คณบดี 6 ปี  รองอธิการบดี 10 ปี (2539-2548) 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  วิทยาศาสตร์การอาหาร 
 

   ชื่อ – นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร 
ต าแหน่ง รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ  รองผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี 
สถานที่ติดต่อ   คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                        399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 9009-15 ต่อ 6004 โทรสาร 0 2282 0423   
e-mail : fuangfah_m@yahoo.com 

mailto:yinn.chuta@gmail.com
mailto:chuta@rmutp.ac.th
mailto:duangsu@rmutp.ac.th


 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างาน  รองผู้อ านวยการวิทยาเขตโชติเวช 10 ปี ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน

วิเทศสัมพันธ์ 3 ปี รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  อาหาร การจัดการงานคหกรรมศาสตร์ 

2.3 ผู้ร่วมโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางนงคราญ  เชาวนเมธา 
ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
สถานที่ติดต่อ  ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ 

จังหวัดสระบุรี 18130 
หมายเลขโทรศัพท์ 036 201 137   โทรสาร 036 201 137 
วุฒิการศึกษา  ค.บ.เกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์การท างาน  ส่งเสริมการเกษตร 24 ปี 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  ส่งเสริมการเกษตร 

2.4 ผู้ประสานงาน  ชื่อ – นามสกุล นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

   สถานที่ติดต่อ  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                         399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
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3. ลักษณะของโครงการ     โปรดใส่เครื่องหมาย      ใน □ ที่ต้องการและข้อมูลให้ครบถ้วน 

 □  3.1 เป็นโครงการใหม่ 
3.1.1  เป็นความต้องการของชุมชน     (โปรดแนบหลักฐาน) 

  3.1.2  อื่นๆ (โปรดระบุ................................................................................)  
  3.2 เป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท  

 (เริ่มด าเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2554) 
 3.2.1 ระดับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

□ 3.2.2 ระดับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   

4. หลักการและเหตุผล  
 

4.1 ความเป็นมา ข้อมูลของหมู่บ้าน ปัญหาที่ต้องการแก้ไขและแนวทางการแก้ไข 
ชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทางการเกษตร 

ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ในชุมชนสามต าบล ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการเป็นหมู่บ้านเผือกหอม เนื่องจากชุมชนมี
อาชีพในการเพาะปลูกเผือก จากข้อมูล พบว่า ต าบลหรเทพ มีเกษตรกร จ านวน 53 ราย เพาะปลูกเผือกในพ้ืนที่ 644 
ไร่ ต าบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเผือก จ านวน 807 ไร่ และต าบลตลาดน้อย มีเกษตรกร 65 ราย 
เพาะปลูกเผือก จ านวน 780 ไร่  ปัจจุบันมีการด าเนินการโดยเพาะปลูกเผือกสลับกับ การท านาข้าว ซึ่งพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและด้านการตลาดของเผือกและข้าวเป็นส่วนประกอบ พ้ืนที่ของชุมชนดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภค
ที่เอ้ืออ านวยต่อการท านาเผือกสลับกับการท านาข้าว กล่าวคือ มีปริมาณน้ าที่เหมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบ
กับเกษตรกรมีศักยภาพในการท านาเผือกและนาข้าว โดยผลผลิตของนาเผือก ได้จ าหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1  
เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ เน่าเสียบางส่วน เรียกว่า เผือกปาด  ปัจจุบันส่งขายในตลาดสด



 

และน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน ส าหรับผลผลิตข้าว จ าหน่ายส่งใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตส่ง กรม     
การข้าว และเกษตรกรทั่วไป เพ่ือท าเป็นเมล็ดพันธุ์ และอีกลักษณะหนึ่งคือ จ าหน่ายเมล็ดข้า วแก่ประชาชนทั่วไป     
ในการท านาเผือกประกอบกับนาข้าว รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน อยู่ในความสนับสนุนของ
หน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลหรเทพ ตลาดน้อย ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ การศึกษา
นอกโรงเรียนต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอบ้านหมอ  
          ในเดือน มีนาคม 2552 ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงพ้ืนที่ ดังกล่าว 
เพ่ือด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะนั้น ได้มีการประชุมเพ่ือหารือ     
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเผือก ซึ่งประกอบด้วยผู้น าท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชน จึงพบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้มีศักยภาพและเป็นตัวอย่างของชุมชนต้นแบบ โดยชุมชน
ต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ข้าว การท าบรรจุภัณฑ์ การตลาดผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาและลดต้นทุนการท าผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวด้วย 

จากความพร้อมและศักยภาพของชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ และต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอกลุ่มดังกล่าว ให้เป็นหมู่บ้าน
เผือกหอม ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน        
ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น 

ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2553 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของโครงการหมู่บ้านเผือกหอม จ านวน 
215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
          พฤษภาคม 2553 ติดต่อประสานงานกับ นางนงคราญ เชาวนเมธา ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี และเดินทางส ารวจพื้นที่ เพ่ือเตรียมปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
          มิถุนายน 2553  รับสมัคร/คัดเลือก และจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 150 คน 
          8-12 กรกฎาคม 2553  เดินทางสู้พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรหลักสูตรกรท าบัญชีในครัวเรือน การท าอาหารจากแป้งเผือก และการจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอม     
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ คือ ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ  ผศ.กรวสา  จันทวงศ์วิไล และ
ผศ.ล าไย  มากเจริญ  และวิทยากรภายนอก คือ นายปัญญากร คงสมจิตต์  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน     
50 คน ณ โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรม
ประกอบด้วย การท าบัญชีในครัวเรือน การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปี๊ยะหิมะเผือก ซาลาเปาไส้เผือก           
กะหรี่พัฟพ์ไส้เผือก การจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอมและแสดงผลงานผู้ส าเร็จการอบรม   
          31ก.ค. -1 ส.ค. 53  จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน  ณ หมู่บ้านข้าวหอมนิลวัดกุ่มทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  40 คน 
          4 กันยายน 2553 เผยแพร่ข้อมูลโครงการหมู่บ้านเผือกหอมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง         
5 ในรายการ ปล.รักเมืองไทย 

ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2554 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                   
โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องในโครงการฯ ดังกล่าว 
จ านวน 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 พฤษภาคม 2554 ติดต่อประสานงานกับ นางนงคราญ เชาวนเมธา ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี และเดินทางส ารวจพื้นที่ เพ่ือเตรียมปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มิถุนายน 2554  รับสมัคร/คัดเลือก และจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 



 

          26 - 31 กรกฎาคม 2554  เดินทางสู้ พ้ืนที่ เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรม               
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว กระดาษจากฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษจาก
ฟางข้าว  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 40 คน ณ วัดโคกใหญ่  ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการท าผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า ได้แก่ การท าหมี่กรอบข้าวเจ้าสมุนไพร ข้าวแกง
อบแห้ง  และการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ได้แก่ การท ากระดาษจากฟางข้าว การท าบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว 
และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ส าเร็จของโครงการ   

13 กันยายน 2554 น าตัวแทนสมาชิกของหมู่บ้านจ านวน 40 คน เดินทางเพ่ือศึกษาดูงานของชุมชนต้นแบบ
การท ากระดาษและผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว คือ ชุมชนกลุ่มการผลิตกระดาษ อ าเภอวิเศษชัยชาญ และชุมชนกลุ่ม
หัตถกรรม อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

 
4.2 เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านใด 
 4.2.1 การพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารของเผือกปาดที่เกิดจากการบกพร่องของกระบวนการ

ปลูกเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สามารถจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ประจ ากลุ่ม 
 4.2.2 การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบนอกเหนือจากเผือก คือ ข้าวเจ้า เพ่ือสร้างรายการ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม 
 4.2.3 การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวโดยพัฒนาเป็นกระดาษและใช้เป็นส่วนหนึ่งในการท าบรรจุภัณฑ์ของ

ผลิตภัณฑ์ประจ ากลุ่ม 
 4.2.4 ศึกษาวิจัยการน าเส้นใยเผือกจากส่วนที่ลอกทิ้งจากก้านเผือกที่อบจ าหน่ายแล้ว โดยพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 4.2.5 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ 
 
4.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ปี (โปรดระบุขั้นตอนการด าเนินงานที่ต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอนในการพัฒนา

เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ชัดเจน) 
 1. จัดท าข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินการในโครงการหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วท. ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 2. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม  

 3. ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามแผน 

 4. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทุก 3 เดือน 

 5. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.4 แผนการด าเนินงานใน 3 ปี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (ปี) 

2553 2554 2555 
1. การเตรียมงาน 215,000 203,000 230,000 
   1.1 ส ารวจข้อมูล/คัดเลือกและจัดท าทะเบียนผู้
ร่วมโครงการ/ก าหนดรายละเอียดของพื้นที่
ด าเนินงาน 

5,000 5,000 5,000 

2. การท าสิ่งประดิษฐ์เครื่องสไลด์เผอืก เพื่อการท า 
แป้งเผือกและผลิตภัณฑ์เผือกทอดกรอบรสต่างๆ 

50,000 
  

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเ ชิง
ปฏิบัติการ 
    3.1 การท าแบบแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของชุมชน 

 
 

30,000  

 
 

20,000 

    3.2 การแปรรูปอาหารจากเผือก 60,000   
    3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว  60,000  
    3.4 การท ากระดาษจากฟางข้าว  50,000  
    3.5 การท าบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว 
ส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์จากเผือกและข้าว 

 
50,000  

    3.6 การท าเส้นใยจากใยเผือกเหลือใช้   60,000 
    3.7 การท าผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และสิ่งทอ
จากเส้นใยเผือก 

 
 60,000 

    3.8 การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

 
 40,000 

4. การศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่าย/กลุ่มแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30,000 30,000 30,000 

5. การติดตามผลการด าเนินงาน 3,000 5,000 5,000 
6. การจัดนิทรรศการ/น าเสนอผลงาน 5,000  5,000 
7. สรุปและจัดท ารายงาน 2,000 3,000 5,000 
8. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 30,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.5 ผลผลิต (ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 3 ปี) 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิต เป้าหมาย หน่วยนับ 
1.แบบแม่บทและแผนปฏิบัติการของชุมชน 1 แผน 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 
3.อุปกรณ์ช่วยการผลิต(สิ่งประดิษฐ์) 1 เครื่อง 
4.ผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาด 4 รายการ 
5.ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว 2 รายการ 
6.กระดาษจากฟางข้าวและผลิตภัณฑ์ 4 รายการ 
7.เส้นใยเผือกและผลิตภัณฑ์ 4 รายการ 

 
4.6  ผลลัพธ์ (ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 3 ปี) 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ 
1.ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 80 ร้อยละ 
2.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 80 ร้อยละ 
3.การสร้างอาชีพใหม่ 1 อาชีพ 
4.การพัฒนาอาชีพเดิม 1 อาชีพ 
 

 
5. วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพ่ือเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเผือก
หอม  

2. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย   ชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ   ต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย (ก าหนดรายละเอียดขององค์ประกอบกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย ใน
รูปแผนภูมิ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน Input - Process – Output / Outcome) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. หน่วยงานสนับสนุน      

ที ่ ชื่อหน่วยงาน รูปแบบการสนับสนุน 
1 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ หรเทพ อ าเภอบ้านหมอ สถานที่ฝึกอบรม/ด าเนินกิจกรรม 
2 ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ กรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการด าเนินงาน  
3 การศึกษานอกโรงเรียน ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ อุปกรณ์ฝึกอบรม/ด าเนินกิจกรรม 
4 ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอบ้านหมอ กรรมการด าเนินงาน/อุปกรณ์ส านักงาน 
5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อ าเภอบ้านหมอ วัตถุดิบเผือกหอมบางส่วน/อุปกรณ์ส านักงาน 
6 โรงเรียนวัดหรเทพ สถานที่ฝึกอบรม/ด าเนินกิจกรรม 

11. การด าเนินโครงการ 
 11.1 ขั้นตอนการด าเนินงานในปีที่เสนอ (โปรดระบุข้ันตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน)  

1) จัดท าข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินการในโครงการหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วท. ประจ าปีงบประมาณ 2554 
2) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
3) ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามแผน 
4) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทุก 3 เดือน 
5) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 

-ภูมิปัญญาการปลูกเผือก 

-ภูมิปัญญาการปลูกข้าว 

-องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

-เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานท่ี สิ่งอ านวย
ความสะดวก งบประมาณ 

1. การศึกษาวิจัยการพัฒนา 

  - ผลติภณัฑ์อาหารจากเผือกปาด 

  - ผลติภณัฑ์อาหารจากข้าว 

  - เส้นใยจากก้านเผือก 

  - กระดาษจากฟางข้าว 

  - บรรจภุัณฑ์และผลิตภณัฑส์ิ่งทอ 

  - การตลาดผลติภณัฑ ์

2. การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

3. การต่อยอด/ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพ
ใหม ่

1.แบบแม่บทและแผนปฏิบัติการของชุมชน               

  1 แผน   

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน  

3.อุปกรณ์ช่วยการผลิต(ส่ิงประดิษฐ์) 1 เครื่อง  

4.ผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาด 4 รายการ  

5.ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว 2 รายการ 

6.กระดาษจากฟางขา้วและผลิตภัณฑ์ 4 รายการ   

7.เส้นใยเผือกและผลิตภัณฑ์ 4 รายการ   

1.ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ร้อยละ 80  

2.การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์รอ้ยละ 80 

3.การสรา้งอาชีพใหม่ 1 อาชีพ 

4.การพัฒนาอาชีพเดิม 1 อาชีพ 

OUTPUT PROCESS 

การปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

INPUT 



 

11.2 แผนการด าเนินงาน  ปี2555 
 

กิจกรรม 
2554 2555 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.เตรียมพ้ืนที่การด าเนินโครงการ             5,000 
2.จัดเสวนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ชุมชน 

            20,000 

3.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  3.1การท าเส้นใยเผือก 

            60,000 

  3.2การท าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงาน
ประดิษฐ์จากเส้นใยเผือก 

            60,000 

  3.3การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เผือก
หอม 

            40,000 

4.การจัดนิทรรศการ/น าเสนอผลงาน 
  

            5,000 

5.ศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่าย/ 
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

            30,000 

6.ติดตามผลการด าเนินงาน             5,000 
7.สรุปและจัดท ารายงาน             5,000 

รวม   190,000 40,000 230,000 
 

12. ผลผลิต    (เฉพาะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ในปี 2555) 

 

13. ผลลัพธ์ (เฉพาะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2555) 

 

14. ผลกระทบ (โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน □ และระบุรายละเอียดของผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถระบุได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

 ทางเศรษฐกิจ  โปรดระบุ ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตในอาชีพเดิม สร้างงานและสร้างอาชีพใหม่
ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 ทางสังคม      โปรดระบุ 1. มีการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมของชุมชน เกิดความสัมพันธ์ของกลุ่ม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

□ ทางสิ่งแวดล้อม โปรดระบุ..................................................................................................................... ........ 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิต เป้าหมาย หน่วยนับ 
1.จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 100 คน 
2.เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด 3 เทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

80 ร้อยละ 



 

15. งบประมาณ  
รายการ        งบประมาณ  

ค่าตอบแทน         57,600 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท าเส้นใยเผือก   48,000 บาท 

ผลิตภัณฑ์ และการตลาด  
(5 คน4 วันๆละ 8 ชั่วโมง = 32 ชั่วโมง300 บาท) 

2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกส าหรับการศึกษาดูงาน    9,600 บาท 
         (2 คน 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง = 16 ชั่วโมง 600 บาท) 

ค่าใช้สอย         103,700 บาท 
3. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างส าหรับการส ารวจพื้นที่และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000 บาท 

(2 คัน   4 วัน   2,500 บาท) 
4. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างส าหรับการศึกษาดูงาน     7,500 บาท 

(3 คัน   1 วัน   2,500 บาท) 
5. ค่าอาหารกลางวันของวิทยากร คณะกรรมการ และผู้ร่วมโครงการ  24,000 บาท     

(40 คน 4 มื้อ  150 บาท)         
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของ คณะกรรมการ และผู้ร่วมโครงการ  9,600 บาท 

(40 คน 8 มื้อ 30 บาท) 
7. ค่าท่ีพักของวิทยากรและคณะท างาน (8 คน4 คืน450 บาท)  14,400 บาท 
8. ค่าอาหารส าหรับการศึกษาดูงาน 

(อาหารกลางวัน : 40 คน   150 บาท)     6,000 บาท 
(อาหารว่างและเครื่องดื่ม : 40 คน 2 มื้อ30 บาท)    2,400 บาท 

9. เบี้ยเลี้ยงคณะท างาน (4 คน4 วัน 240 บาท)    3,840 บาท 
เบี้ยเลี้ยงคณะท างานส าหรับการศึกษาดูงาน (4 คน 1 วัน   240 บาท) 960 บาท 

10. ค่าจัดท าสื่อการอบรม       15,000 บาท 
ค่าวัสดุ         68,700 บาท 
11. วัสดุฝึกอบรม        58,700 บาท 
12. วัสดุจัดท าเอกสารฝึกอบรมและรายงานโครงการ    10,000 บาท 

รวม 230,000 บาท 
           (สองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ :   ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 15.1 เกิดการพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ 
 15.2 เกิดเครือข่ายการรวมกลุ่มของหมู่บ้านเครือข่าย ว และ ท 
 15.3 เกิดหมู่บ้านเผือกหอมในชุมชน 
  

17. การรายงานผลการด าเนนิงาน  

16.1 รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะทุก 3 เดือน ในระบบ Monitoring Online โดยเริ่มรายงานผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่เดือนที่ 6 นับจากวันที่ได้รับงบประมาณ โดยสามารถรายงานความก้าวหน้าในการ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ห มู่ บ้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์ ส่ ว น ก ล า ง 
(http://sciencevillage.most.go.th) 

http://sciencevillage.most.go.th/


 

 16.2 การรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดท าในรูปแบบเอกสารและบันทึกลงใน CD จ านวน 3 ชดุ 
 

18. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   

 รายงานความก้าวหน้า ปีละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 
2555 และครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมส่งข้อมูลใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก าหนด
และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใจ 30 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2555) ทั้งนี้ หากไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้องมีหนังสือแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้
ทราบภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมกันเงินเหลื่อมปีในระบบงบประมาณของสถาบันฯ 
 

19. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จะระบุว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน
นิทรรศการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

20. ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ และผู้ร่วมรับผิดชอบ  
 ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบ ที่รายนามข้างต้น ได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วมีความเข้าใจ และยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อเสนอโครงการ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 โดยถ่องแท้ จึงลงนามยืนยันการด าเนินงานไว้ท้ายโครงการนี้แล้ว 

 
 
 

 
               ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบหลัก 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พีรพัชระ) 
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 
การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  
 1.2  นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี   
 1.3  นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ์   
 1.4  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร    

1.5  นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน   
1.6  นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า    
1.7  นางสาวดวงฤทัย แก้วค า    

  
2. ข้อมูลเนื้อหา เอกสาร เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ณ ชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่  6 - 9 กรกฎาคม 2555 

 2.1 รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
2.1.1 เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทุกคน

ได้ลงมือปฏิบัติ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติออกเป็น 15 กลุ่มๆ ละ 10 คน 
2.1.2 จัดแสดงผลงานส าเร็จจากการท าและใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใย

เผือก กระดาษจากเส้นใยเผือก และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยเผือก  
2.1.3 ศึกษาดูงานกลุ่มการผลิตกระดาษ อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง และ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

บ้านองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
2.2 หลักสูตรรายวิชา 

2.2.1 เนื้อหาหลักสูตร   
 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ     48 ชั่วโมง 
 - การท าเส้นใยเผือก       8 ชั่วโมง 
 - การท าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยเผือก 16 ชั่วโมง 
 - การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เผือกหอม     8 ชั่วโมง 

      - การท ากระดาษจากเส้นใยเผือก     8 ชั่วโมง 
      - การท าผลิตภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยเผือก    8 ชั่วโมง 

 2) ศึกษาดูงาน        8 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2.2.2 วิทยากร 
 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ    
  วุฒิการศึกษา :  คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ การโรงแรมและภัตตาคาร) 

ประสบการณ์ :  วิทยากรด้านอาหารนานาชาติ อาหารอบ ขนมอบ เบเกอรี่ อาหารว่าง อาหาร 
และขนมไทย ธุรกิจเบเกอรี่  

 2)  นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีรี 
 วุฒิการศึกษา :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งทอ)  
 ประสบการณ์ :  วิทยากรด้านออกแบบสิ่งทอ สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งทอ  
 3)  นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ ์
  วุฒิการศึกษา :  เทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบสิ่งทอ)  
 ประสบการณ์ :  วิทยากรด้านออกแบบสิ่งทอ สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งทอ  
 4)  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
 วุฒิการศึกษา :  คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
 ประสบการณ์ :  วิทยากรด้านอาหาร  

 5)  นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 
 วุฒิการศึกษา :  คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
 ประสบการณ์ :  วิทยากรด้านอาหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ก าหนดการจัดกิจกรรม 
 

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการ หมู่บ้านเผือกหอม ปีท่ี 3  

ณ วัดโคกใหญ่  ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2555 
 

                           
เวลา                
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13.30 – 17.30 น. 

6 กรกฎาคม 2555 ปฏิบัติการท าเส้นใยจากใยเผือกเหลือใช้ ปฏิบัติการท าเส้นใยจากใยเผือกเหลือใช้ (ต่อ) 

7 กรกฎาคม 2555 
ปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และ

สิ่งทอจากเส้นใยเผือก 
ปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และ 

สิ่งทอจากเส้นใยเผือก (ต่อ) 

8 กรกฎาคม 2555 
ปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และ

สิ่งทอจากเส้นใยเผือก 
ปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และ 

สิ่งทอจากเส้นใยเผือก (ต่อ) 
9 กรกฎาคม 2555 การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เผือกหอม การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เผือกหอม (ต่อ) 

 

หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม  - ช่วงเช้าเวลา 10.00-10.15 น. 
      - ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น. 
 
 
 

ตารางการศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) 
โครงการ หมู่บ้านเผือกหอม ปีท่ี 3 

ณ กลุ่มการผลิตกระดาษ อ าเภอวิเศษชัยชาญ  และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง  วันที่  19 - 21 กันยายน  2555 

 

                           
เวลา                

ว/ด/ป 
8.00 – 12.30 น. 
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13.30 – 17.30 น. 

19 กันยายน 2555 
ศึกษาดูงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การท ากระดาษ 
ศึกษาดูงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การท าผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 

20 กันยายน 2555 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ากระดาษ 

จากเส้นใยเผือก 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ากระดาษ 

จากเส้นใยเผือก (ต่อ) 

21 กันยายน 2555 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์ 

จากกระดาษเส้นใยเผือก 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์ 

จากกระดาษเส้นใยเผือก (ต่อ) 
 

หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม  - ช่วงเช้าเวลา 10.00-10.15 น. 
       - ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น. 
 
 
 
 



 

4. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรมโครงการ หมู่บ้านเผือกหอม ปีที่ 3 จ านวน 150 คน  ข้อมูลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นางอ าไพ  วงษ์ข า 
62 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 2357 0142 

2 นางสาวนงนุช  สังข์เว 
53/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9343 6399 

3 นางสาวสายฝน  คชรัตน ์
25 หมู่ 3 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 4881 1722 

4 นางศุภักษร  บุญพา 
24 หมู่ 3 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 2522 3346 

5 นางชวนชม  แตงอ่อน 
18 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 4707 6269 

6 นางส ารวย  บุญวิเศษ 
15 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0106 4872 

7 นางสาวบรรจง  วงษ์ข า 
50/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 7118 4171 

8 นางสุดาวรรณ  ด าน้อย 
6/1 หมู่ 5 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9409 1784 

9 นางขวัญชนก  ม่วงทอง 
4/2 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5967 5953 

10 นางสาวละออง  ประสงค์ 
14 หมู่ 5 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6132 1275 

11 นางวันเพลิน  คล้ายเกตุ 
34/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1779 5489 

12 นางสาวสุรัตน์  ทองส าราญ 
27 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 4908 0164 

13 นางสาวนงพงา  อินทุเวศ 
131 หมู่ 3 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201305 
08 9902 7358 

14 นางสมมาตร  รู้ท านอง 
กศน.อ าเภอบ้านหมอ ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5190 6292 

15 นางสาววาสนา  จ ารัสพงษ์ 
52 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9183 1092 

16 นายธีรวรรธ  พัฒชนะ 
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 8461 9620 

17 นายวิศนุ  จูเจริญ 
28 หมู่ 6 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9538 8803 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

18 นางสาวฉลวย  มีฤทธิ์ 
39 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 300 085 

19 นางอังคณา  ส าเภา 
บ้านโคกกระเดื่อง ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 2233 1327 

20 นายอุษา  ส าเภา 
บ้านโคกกระเดื่อง ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0430 1293 

21 นางสุนันต์  ทองสันต์ 
27/6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 4702 5337 

22 นางสาวลักขณา  อ่ิมเกตุ 
3 หมู่  2 ต าบลตลาดน้อย  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9346 2778 

23 นางรัตนาภรณ์  สิตะยัง 
ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9081 4146 

24 นางสมพร  สงมะเริง 
10/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

25 นางสุกัญญา  ทองประธาน 
10/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1587 1948 

26 นางสาวพรทิพย์  ดาวมณี 
10 หมู่  1 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0109 9473 

27 นางสายชล  ศรีบุญช่วย   
14 หมู่  6 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1290 5671 

28 นางประไพ  จ าเนียรศรี 
16 หมู่  6 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

29 นายชัย  ย่นมรรคา 
20 หมู่  1 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

30 นายมนู  ด ามณี 
55/1 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

31 นางสาวมาลี  นรสิงห์ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราษฎร์) หมู่ 12 
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201080 

32 นางมะลิ  หุ่นหล่อ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราษฎร์) หมู่ 12 
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201080 

33 นางปฐมรัตน์  สุดสาระ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราษฎร์) หมู่ 12 
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201080 

34 นายสมนึก  ด ามณี 
49 หมู่  1 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

35 นายเฉลิม  บุญริ้ว 
ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

36 นายสีนวล  ใจสุขดี 
18 หมู่ 1 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 

- 

37 นางสาวยุพิน  ด้วงทอง 
10 หมู่ 2 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 

- 

38 นางสุภาวดี  เทียนทอง 
24 หมู่ 2 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 

- 

39 นางอุษา  ปานแสง 
13 หมู่ 2 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 

- 

40 นายประยุทธ  ด้วงทอง 
22 หมู่ 2 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 

- 

41 นางนงคราญ  เชาวนามธา 
บ้านพักส านักงานเกษตร ต าบลบางโขมด อ าเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

036 396317 
08 1944 5719 

42 นางประเสริฐ  คชรินทร์ 
40 หมู่  4 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

43 นายปานอม  จิระกิจ 
17/2 หมู่ 4 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

44 นางวีระ  เอกเกิด 
12 หมู่  6 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 4011 7201 

45 นางสาหร่าย  เพ็งจันทร์ 
15 หมู่  5  ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

46 นางทองเจียม  ด าน้อย 
7 หมู่ 2 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

47 นางสมคิด  เกิดพุ่ม 
7/2 หมู่  2 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0262 6756 

48 นางสมศรี  เพ็งรุ่ง 
49 หมู่  5 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5616 7796 

49 นางสมปอง  ขวัญเมือง 
13 หมู่  6 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

50 นางสาวแสงเดือน  พูลไพล 
32/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 7067 2340 

51 นางสาวน้ าฝน  กะฐินเทศ 
33/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 3767 3777 

52 นางวนิดา  กะฐินเทศ 
30/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

53 นางประทีป  เพ็งรุ่ง 
17 หมู่  6 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9347 0604 

54 นายอภิชาติ  ใฝ่ส าเร็จ 
15 หมู่  1 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

55 นางปรานอม  ฉิมพาลี 
38 หมู่  5 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6032 3292 

56 นายทอน  บุญคง 
63 หมู่ 6 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

57 นายล าพาย  ใยเสงี่ยม 
35 หมู่ 4 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

58 นายอนุชา  เจริญสุข 
41 หมู่ 3 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

59 นางสมศรี  อนุโชติ 
37 หมู่ 7 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

60 นางส าเริง  เนียมเผือก 
42/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6769 7331 

61 นายพร้อม  เนียมเผือก 
35 หมู่  5 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

62 นางสุดารัตน์  เจียกกลาง 
39 หมู่  6 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

63 นายทรงชัย  ภู่แสนสะอาด 
51 หมู่ 1 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

64 นายชิด  มั่นที่สุด 
8 หมู่ 6 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

65 นางบุปผา  ประเสริฐรอด 
38 หมู่ 7 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

66 นางเพ็ญนิภา  มงคลผล 
26/3 หมู่  1 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

67 นายทองอาบ  ปลื้มจิตร์ 
26 หมู่ 3 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

68 นางสวง  คมข า 
11 หมู่  6 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1364 8952 

69 นางนพรัตน์  พุ่มทอง 
38/2 หมู่ 2 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

70 นางอัมพร  ล าเรียง 
17/2 หมู่ 5 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

71 นางส าราญ  อุดขาว 
49 หมู่  5 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

72 นายณรงค์  เพ็งรุ่ง 
49 หมู่  5 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

73 นางใจพร  ฉัตรแก้ว 
59/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

74 นางสาวธมนพร  สัตตบุศย์ 
52 หมู่  6 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 4097 4344 

75 นายพรชัย  ศิริพันธ์ 
2/2 หมู่ 1 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

76 นายมนู  นิลแก้ว 
22 หมู่ 1 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

77 นายพนม  บรรจงศิริ 
17 หมู่ 2 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

78 นางสาวส าเรือง  ภูมิรัตน์ 
6 หมู่ 3 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

79 นางคนึง  อัมภรีช 
11 หมู่ 5 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

80 นายนิกร  สุขรี 
3/2 หมู่ 8 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

81 นายบุญเลิศ  เจริญยิ่ง 
34/2 หมู่  2 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

82 นายสมชาย  เฉลิมพจน์ 
34 หมู่ 4 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

83 นายสมหมาย  ปลื้มจิตร์ 
9/3 หมู่ 3 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

84 นายชรินทร์  สุดสวาท 
32/1 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

85 นายสมปอง  น้อยจ้อย 
30 หมู่ 5 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

86 นายชาลี  ปานแสง 
19/2 หมู่  6 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

87 นายพีรพล  มั่นที่สุด 
32 หมู่ 5 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

88 นางสาวอรษา  อยู่เจริญ 
15 หมู่ 8 ต าบลหรเทพ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

89 นางยุภา  อารีรักษ์ 
32/2 หมู่ 5 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 8463 8138 

90 นางจรูญ  พูลริน  
29 หมู่  4 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

91 นางเพลิน  คีรีรัตน์ 
43 หมู่  4 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

92 นายนิรัญ  เนียมเผือก 
17 หมู่  3 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

93 นางละออง  ชื่นอารมณ์ 
29 หมู่  3 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

94 นายปรีชา  วงษ์เหมือน 
17 หมู่  3 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

95 นายสมพงษ์  ปัญญา 
28/1 หมู่ 4 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

96 นายทองเจือ  ทัพมณี 
9 หมู่ 5 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

97 นางวาสนา  มีโฉม 
29 หมู่  5 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

98 นายประยูร  เกิดพุ่ม 
45 หมู่  5 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

99 นางส าลี  พุ่มทอง 
38/1 หมู่ 5 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

100 นางอุไร  มะสีพันธ์ 
38 หมู่  8 ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0120 9275 

101 นายสวิส  นพสุวรรณ ์
4 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 18130 

- 

102 นายวิชาญ  เพ็งรุ่ง 
17 หมู่  6 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

103 นายไพโรจน์  น้อยกรุ่น 
38 หมู่  1 ต าบลโคกใหญ่  อ า เภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

104 นางสุมาลี  นาคกระโทก 
21 หมู่ 1 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

105 นางสมบุญ  ดวงมณี 
12 หมู่ 3 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

106 นางสาวอุษา จุลวรรณ 
บ้านพักส านักงานเกษตร ต าบลบางโขมด  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

107 นางจุฑารัตน์  เพ็งรุ่ง 
51/1 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

036 724 633 
08 1745 3234 

108 นางสาวสุรีย์รัตน์  ราเจริญ   
41 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6112 6978 

109 นางวันเพ็ญ  สุขพลับพลา 
24/1 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6135 4732 

110 นางฉลวย  สามงามเหล็ก 
15/3 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

111 นางสาวบุญสืบ  บุญคง 
41 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6136 7427 

112 นางสุธิศา  คชสาร 
124 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9809 0230 

113 นางชลอ  กองสาสน 
27/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 300 024 

114 นางกุหลาบ  เอี่ยมเจริญ 
98/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9082 0828 

115 นางสุรางค์  คชสาร 
123/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0666 8059 

116 นางอาภาภรณ์  เม้าอุดม 
24 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

117 นางสาวพยูร  บุญคง 
120/2 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1757 1441 

118 นางส ารวย  บรรจงศิริ 
19/3 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

119 นางมานบ  ตั้งสิริสุวรรณ 
45/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

120 นางส าเนียง  ศรีนุช 
65/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5247 5318 

121 นางส ารี  พลสันต์ 
19/5 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 300 027 

122 นางสาวจันทวัน  สายสุวรรณ 
29/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9203 0138 

123 นางสมควร  พงษ์ปาน 
62 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9540 0357 

124 นางวาสนา  เที่ยงตรง 
25/6 หมู่ 7 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5973 1941 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

125 นางชลอ  สิงน์เกือน 
46/3 หมู่ 4 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 7982 3680 

126 นางบังเอิญ  ขันอินทร์ 
105 หมู่ 4 หมู่บ้านดอนส าโรง ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9240 8942 

127 นางสาวปานทิพย์  ชื่นพงษา 
105/3 หมู่ 2 หมู่บ้านตลาดน้อย ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9540 9225 

128 นางสาวสุธีก  ธนาคุน 
82/2 หมู่ 2 หมู่บ้านโคกกระแตง ต าบลตลาด
น้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9830 6165 

129 นางสาวสมัยพร  เทพนาม 
77 หมู่ 6 หมู่บ้านโคกขวิด ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

036 723 066 
08 0019 5726 

130 นางมลฑา  น้อยวงษ์ 
10 หมู่ 6 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 300 667 

131 นางศรีอรุณ  บุญนิยม 
32/2 หมู่ 6 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9752 6061 

132 นางพัชรี  ไวยคะณี 
1 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201 178 
08 6130 7923 

133 นางลัดดา  ศรีสง่า 
111 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 0020 3871 

134 นางญาดา  แซ่จอง 
63/40 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1571 6041 

135 นางสาวส ารวย  แตงอ่อน 
55 หมู่ 5 หมู่บ้านโคกกระเดื่อง ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9080 9830 

136 นางสมบูรณ์  ค าพะญา 
124 หมู่ 2 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

137 นางสาวอุดมลักษณ์  คุ้มพิทักษ์ 
105 หมู่ 2 ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

138 นางวีรยา  เพ็ชรมณี 
32/2 หมู่ 6 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 2966 5202 

139 นางสาวตะวัน  เพ็ชร์มณี 
57 หมู่ 6 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

09 0114 8041 

140 นางธัญกมล  ธรรมวงค์ 
132 หมู่ 1 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

141 นางสาวนภัสญานี  ดวงค า 
69 หมู่ 8 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1296 8150 

142 นางสาวยุพิน  คูณกลาง 
31 หมู่ 10 ชุมชนสวนพัฒนพงษ์  
ซอยเทศบาล 8 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 2683 1739 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

143 นางนฤมล  อ่ าวงษ์ 
82 หมู่ 4 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 1292 6326 

144 นางจารุณี  เนตรหาญ 
1 หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 267 834 
08 7692 9040 

145 นางโกสุม  แย้มโอษฐ์ 
202 หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

146 นางพัชราภรณ์  เรืองฤทธิ์ 
98 หมู่ 12 หมู่บ้านร่มเย็น ต าบลบ้านหมอ 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5198 5033 

147 นางชลอ  สรรพสิทธิ 
441/11 หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 202 386 

148 นางรัตนา  คูณกลาง 
31 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 3837 1150 

149 นางสาวประภาพันธ์  คูณกลาง 
126 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5405 3569 

150 นางบุญธรรม  ผู้พัฒน์ 
195 หมู่ 11 ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 3 
ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
การประเมินผล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
การประเมินผลโครงการ หมู่บ้านเผือกหอม ปีที่ 3 โดยผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม รวม 150 คน 

พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.33 

รองลงมา มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67  อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.67 มากกว่า 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.67 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 และอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.00 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ข้อมูลอายุของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม           N = 150 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ 
        ต ากว่า 20 ปี 
        20 – 30 ปี 
        31 – 40 ปี 
        41 – 50 ปี 
        51 – 60 ปี 
        มากกว่า 60 ปี 
        รวม 

 
3 
10 
31 
40 
53 
13 
150 

 
2.00 
6.67 
20.67 
26.67 
35.33 
8.67 

100.00 
 
แผนภูมิแสดงข้อมูลอายุของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.00 

6.67 
20.67 

26.67 

35.33 

8.67 

อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี 

20-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

มากกว่า 60 ปี 



 

ด้านอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ 56.00 มีอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง  แม่บ้าน ค้าขาย          
รับราชการ อ่ืนๆ (ก าลังศึกษา) และโอทอป คิดเป็นร้อยละ 16.00  13.33  6.67  5.33  2.00 และ 0.67 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 ข้อมูลอาชีพหลักของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม           N = 150 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพหลัก 
        รับราชการ 
        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        เกษตรกร 
        โอทอป 
        แม่บ้าน 
        พนักงานธุรกิจเอกชน 
        รับจ้าง 
        วิสาหกิจชุมชน 
        ค้าขาย 
        อ่ืน ๆ (ก าลังศึกษา) 
        รวม 

 
8 
0 
84 
1 
20 
0 
24 
0 
10 
3 

150 

 
5.33 
0.00 
56.00 
0.67 
13.33 
0.00 
16.00 
0.00 
6.67 
2.00 

100.00 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลอาชีพหลักของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.33 

56.00 

0.67 

13.33 

16.00 

6.67 2.00 

อาชีพ 

รับราชการ 

เกษตรกร 

โอทอป 

แม่บ้าน 

รับจ้าง 

ค้าข่าย 



 

ส าหรับระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 62.00 ของผู้ตอบแบบประเมินจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. และมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 15.34 และ 13.33 ตามล าดับ              
ระดับปริญญาตรี  ระดับปวส./อนุปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.00  2.00 และ 1.33 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 ข้อมูลระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม       N = 150 

  ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
        ประถม 
        มัธยมต้น 
        มัธยมปลาย/ปวช. 
        ปวส./อนุปริญญา 
        ปริญญาตรี 
        สูงกว่าปริญญาตรี 
        อ่ืน ๆ (ด าลังศึกษา) 
        รวม 

 
93 
20 
23 
3 
9 
2 
0 

150 

 
62.00 
13.33 
15.34 
2.00 
6.00 
1.33 
0.00 

100.00 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62.00 13.33 

15.34 

2.00 

6.00 
1.33 

ระดับการศึกษา 

ประถม 

มัธยมต้น 

มัธยมปลาย/ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 



 

ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 14.00 มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 6,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 
6,001 – 7,001 และ 7,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.33 รายได้ต่อเดือน 4,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
12.00 มีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.67 รายได้ต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท และ
มากกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.67 มีรายได้ต่อเดือน 2,001 - 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 มีรายได้     
ต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.33 มีรายได้ต่อเดือน 9,001-10,000 บาท และ 1,001-2,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.33 และ 2.67 ตามล าดับ   

ตารางที่ 5 ข้อมูลรายได้ต่อเดือนของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม       N = 150 

  ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน 
        น้อยกว่า 1,000 บาท 
        1001 – 2000 บาท 
        2001 – 3000 บาท 
        3001 – 4000 บาท 
        4001 – 5000 บาท 
        5001 – 6000 บาท 
        6001 – 7000 บาท 
        7001 – 8000 บาท 
        8001 – 9000 บาท 
        9001 – 10000 บาท 
        มากกว่า 10000 บาท 
        รวม 

 
8 
4 
12 
13 
18 
21 
20 
20 
16 
5 
13 
150 

 
5.33 
2.67 
8.00 
8.67 
12.00 
14.00 
13.33 
13.33 
10.67 
3.33 
8.67 

100.00 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลรายได้ต่อเดือนของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.33 
2.67 

8.00 
8.67 

12.00 

14.00 13.33 

13.33 

10.67 

3.33 
8.67 

รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 1,000 บาท 

1,000 - 2,000 บาท 

2,001 - 3,000 บาท 

3,001 - 4,000 บาท 

4,001 - 5,000 บาท 

5,001 - 6,000 บาท 

6,001 - 7,000 บาท 

7,001 - 8,000 บาท 

8,001 - 9,000 บาท 

9,001 - 10,000 บาท 

มากกว่า 10,000 บาท 



 

การทราบข่าวในการฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 50.00  ทราบข่าวจากการแนะน า/คนรู้จัก  รองลงมา คือ     
ทราบข่าวจากหน่วยงานในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 24.67 ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.67    
ทราบข่าวจากสื่อสารมวลชน คิดเป็นร้อยละ 5.33 ทราบข่าวทางอินเตอร์เน็ต และช่องทางอ่ืนๆ   

ตารางที่ 6 ข้อมูลแหล่งการทราบข่าวครั้งแรกของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม         N = 150 

  ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด 
        จดหมายเชิญ 
        ทางอินเตอร์เน็ต 
        การแนะน า/คนรู้จัก 
        ป้ายประกาศโฆษณา 
        สื่อสารมวลชน 
        หน่วยงานในท้องถิ่น 
        เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
        อ่ืน ๆ 
        รวม 

 
0 
1 
75 
0 
8 
37 
28 
1 

150 

 
0.00 
0.67 
50.00 
0.00 
5.33 
24.67 
18.67 
0.67 

100.00 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลแหล่งการทราบข่าวครั้งแรกของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.67 

50.00 

5.33 

24.67 

18.67 

0.67 

ทราบข่าวคร้ังแรกจากแหล่งใด 

ทางอินเตอร์เน็ต 

การแนะน า/คนรู้จัก 

สื่อสารมวลชน 

หน่วยงานในท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

อ่ืน ๆ 



 

คิดเป็นร้อยละ 0.67 ร้อยละ 84.00 เคยเข้าร่วมฝึกอบรมกับคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร้อยละ 16.00 
ไม่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรม 

ตารางที่ 7 ข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี กับคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนครของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   และรับการฝึกอบรม                        N = 150 

  ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
การ เข้ า ร่ วมฝึกอบรม ถ่ ายทอด
เทคโนโลยี กับคลินิกเทคโนโลยี  
มทร.พระนคร 
        เคย 
        ไม่เคย 
        รวม 

 
 
 

126 
24 
150 

 
 
 

84.00 
16.00 
100.00 

 
แผนภูมแิสดงข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 

 
 
 

 

 

 

เกือบทั้งหมดคือ ร้อยละ 97.33 ไม่เคยลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ มีเพียงร้อยละ 2.67 ที่เคย
ลงทะเบียนดังกล่าว 

ตารางที่ 8 ข้อมูลการลงทะเบียนคนจน ประเภทการขาดอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม    N = 150 

  ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
การลงทะเบียนคนจน ประเภทการ
ขาดอาชีพ 
        เคย 
        ไม่เคย 
        รวม 

 
 

4 
146 
150 

 
 

2.67 
97.33 
100.00 

 
แผนภูมิแสดงข้อมูลการลงทะเบียนคนจน ประเภทการขาดอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรม 

 
 
 
 

 

 
 

84.00 

16.00 

การเข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี กับคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 

เคย 

ไม่เคย 

2.67 

97.33 

การลงทะเบียนคนจน ประเภทการขาดอาชีพ 

เคย 

ไม่เคย 



 

2. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ าใจในการให้บริการ ฯลฯ)  ด้านความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม           
การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีข้ันตอน ฯลฯ) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (สถานที่
อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย 4.71  4.65  4.51  และ 4.50  ตามล าดับ  
 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) ค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านความเหมาะสมของวิทยากร
(ความรู้ความสามารถ และเทคนิคการสอน) ค่าเฉลี่ย 4.63 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือ 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน) ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร และช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) ค่าเฉลี่ย 
4.53 ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก ในด้านระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) ค่าเฉลี่ย 4.09  
  เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 หรือคิดเป็น    
ร้อยละ 91.00 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 9  ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการหมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 3)                                     N=150 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม 
% 

ค่าเฉลี่ย 
X 

ระดับ 
ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ข้อมูลการวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

 
94 

 
62.67 

 
39 

 
26.00 

 
17 

 
11.33 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

 
100.00 

 
4.51 

 
มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 110 73.33 36 24.00 4 2.67 0 0.00 0 0.00 100.00 4.71 มากที่สุด 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก 84 56.00 60 40.00 3 2.00 3 2.00 0 0.00 100.00 4.50 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

101 67.33 45 30.00 4 2.67 0 0.00 0 0.00 100.00 4.65 มากที่สุด 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
5. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
95 

 
63.33 

 
40 

 
26.67 

 
15 

 
10.00 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

 
100.00 

 
4.53 

 
มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 85 56.67 59 39.33 6 4.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.53 มากที่สุด 

7. ความเหมาะสมของวิทยากร 105 70.00 34 22.67 11 7.33 0 0.00 0 0.00 100.00 4.63 มากที่สุด 

8. ระยะเวลาการอบรม 52 34.67 62 41.33 33 22.00 3 2.00 0 0.00 100.00 4.09 มาก 

9. ช่วงเวลาการอบรม 91 60.67 47 31.33 12 8.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.53 มากที่สุด 

10. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

104 69.33 43 28.67 3 2.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.67 มากที่สุด 

11. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมนี้มากขึ้นก่อน
การฝึกอบรมมากน้อย 

113 75.33 37 24.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.75 มากที่สุด 

รวม 1034 62.67 502 30.42 108 6.55 6 0.36 0 0.00 100.00 4.55 มากที่สุด 



 

บทท่ี 4 
ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
4.1 การติดตามประเมินผล 

 การติดตามผลส าเร็จของโครงการ  รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบแบบติดตามผลถึงผู้ผ่าน การฝึกอบรมควบคู่
กับการสอบถามทางโทรศัพท์ ได้รับข้อมูล จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

4.2 ข้อมูลในภาพรวม 
1. การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 

จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 139 คน  ได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม คิดเป็น  
ร้อยละ 92.67 และไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 7.33 ข้อมูลดังตารางที่ 4 

 

       ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์                                                             N=150 
การใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

139 
11 

92.67 
7.33 

รวม 150 100.00 
 

2. ผลการใช้ประโยชน์ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 69.78 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และร้อยละ 

30.22 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมภายใน 1 เดือน แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
ร้อยละ 53.24 น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 41.00 และน าความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส ร้อยละ 5.76  นอกจากนี้ 
ยังพบว่า มีชุมชนร้อยละ 66.91 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจในชุมชน ร้อยละ 33.09 ข้อมูลดังตารางที่ 5 

 

     ตารางที่ 11  ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์               N=139 

ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
     ระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์ 
หลังการอบรมทันที 
หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 

 
97 
42 

 
69.78 
30.22 

รวม 139 100.00 
แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 

น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 
น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
น าความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส 

 
57 
74 
8 

 
41.00 
53.24 
5.76 

รวม 139 100.00 
การน าความรู้ไปขยายผลต่อ 

ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
เป็นวิทยากรถ่ายทอด/เผยแพร่ 

 
93 
46 

 
66.91 
33.09 

รวม 139 100.00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

1 ใบสมัคร 
2 แบบประเมินผลเมือ่จบการฝึกอบรม 
3 แบบติดตามประเมินผล 
4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน 
5 ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ใบสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัคร 
โครงการ หมู่บ้านเผือกหอม ปีท่ี 3 

วันที่ 6 – 9 กรกฏาคม 2555 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เพื่อก่อเกิดประโยชน์ท้ังผู้สมัครที่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและผู้รับสมัครที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต่อไปนี้หาก 
ท่านยินยอมให้ข้อมูล ให้ท่านกรอกให้ครบถ้วนทุกข้อและลงช่ือ โดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาข้อมูลเป็น ความลับ  แต่หากท่านไม่ประสงค์
จะให้ข้อมูล  ท่านสามารถไม่กรอกใบสมัครได้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.  ชื่อ 1  นาย  2  นาง 3  นางสาว   ชื่อ    นามสกลุ      
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  (เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ) 
2.  สถานที่ติดต่อ         (ระบุบ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน) 
ต าบล     อ าเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     
3.  อายุ     ปี เต็ม  
4.  หมายเลขโทรศัพท์บ้าน      โทรศัพท์มือถือ        
5.  อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)     

1  รับราชการ 2   พนักงานรัฐวิสาหกจิ        3  เกษตรกร      4  โอทอป      
5  แม่บ้าน  6   พนักงานธุรกิจเอกชน       7  รับจ้าง         8  วิสาหกิจชุมชน 
9  ค้าขาย  10  อื่นฯ       

6.  ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ข้อ)      
1  ประถม 2  มัธยมต้น 3  มัธยมปลาย /ปวช.     4  ปวส./อนุปริญญา  
5  ปริญญาตรี 6  สูงกว่าปริญญาตรี 7  อื่นๆ      

7.  รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      
1  น้อยกว่า  1,000 บาท 2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท      4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท      6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท      8  7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    

 11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท) 
8.  ทราบข่าวคร้ังแรกจากแหล่งใด  (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  จดหมายเชิญ       2  ทางอินเตอร์เน็ต        3  การแนะน า / คนรู้จัก   
4  ป้ายประกาศโฆษณา       5  สื่อสารมวลชน  6  หน่วยงานในท้องถิ่น 

     7  เจ้าหน้าที่ของรัฐ   8  อื่น ๆ        
9.  ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 

1  เคย    2  ไม่เคย 
10. ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม่ 

1  เคย    2  ไม่เคย 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เกีย่วข้องกับหลักสูตร    

คลินิกเทคโนโลยเีครือข่าย เป็นผู้พจิารณาสอบถามคณุลักษณะที่เฉพาะต้องการทราบเพิ่มในโครงการดงักล่าว (ถ้าจ าเป็น) 
 

 

 

 

IDProject   =  …………………… 

IDPersonal =  …………………… 

 
     
 
 ลงชื่อ      

ผู้ให้ข้อมูล 
วันที่   เดือน   พ.ศ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 แบบประเมินผลเมือ่จบการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลเมือ่จบการฝึกอบรม 
โครงการ หมู่บ้านเผือกหอม ปีท่ี 3 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เพ่ือประโยชน์ในการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม จึงขอให้ท่านให้ความเห็นตามความเป็นจริงโดย
จะไม่มี การระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม 

รายการ 
 
 

ระดับ 

มาก
ที่สุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

น้อย 
 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

 
(1) ท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรมโครงการต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร              
การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล และการท างานอย่าง
มีข้ันตอน ฯลฯ) 

     

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ)      
3. สิ่งอ านวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)         
4. ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ      
ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
5. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน )      
6. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร      
7. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน)      
8. ระยะเวลาการอบรม ( จ านวนวัน)      
9. ช่วงเวลาการอบรม ( วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)      
10. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลา
และค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

     

ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
11. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมนี้มากขึ้นกว่าก่อนการ
อบรมมากน้อยเพียงใด 

     

  12.  ท่าน คาดว่า สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 
1  น าไปใช้ใช้ประโยชน์ได้   2  น าไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 

 

IDProject   =  …………………… 

IDPersonal =  …………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 แบบติดตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบติดตามประเมินผล  
โครงการ หมู่บ้านเผือกหอม  

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความส าเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย             

จะขอบคุณยิ่ง 
 ชื่อ        นามสกุล        

เนื้อหา 
1. การน าไปใชป้ระโยชน์  

1  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  
2  ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ       
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ) 

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และประเมินเปน็รายไดก้ี่บาทต่อเดือน 
ค าอธิบาย 

ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจ าและใช้เวลาสว่นใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มข้ึนต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มข้ึนต่อเดือน  
2.1  รายได้ทีท่่านได้รบัเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  รายได้หลัก  2  รายได้เสริม 
2.2  กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  น้อยกว่า  1,000 บาท 2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท    4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท    6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท    8  7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท    10  9,001 – 10,000 บาท    
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน    บาท) หรือ (ถ้าไม่
สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 

3.  ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4) 
1  น้อยกว่า  1,000 บาท 2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท    4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท    6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท    8   7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท    10  9,001 – 10,000 บาท    
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท)  

4.  ในด้านคุณภาพชีวิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 
  1  สามารถระบุเป็นเงนิจ านวน    บาทต่อเดือน  

2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เปน็การน าความรูไ้ปใช้  พัฒนาอาชีพ        
     3   ไม่เป็นตัวเงิน แต่เปน็เร่ืองความจ าเปน็ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม     
     4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในดา้น      

5. ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
      1  หลังการอบรมทันที                  2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     

       3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน   4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 
 

 มีต่อหน้า 2 

IDProject   =  …………………… 

IDPersonal =  …………………… 



 

6.  ท่านน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใชท้ีไ่หน 
1  ใช้ในครอบครัว                        2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 

      3   ใช้ในที่ท างาน                          4  ใช้เมื่อมีโอกาส 
7.  ท่านน าความรู้ไปขยายผลตอ่ในด้านใด 

1  ประยุกต์เปน็องค์ความรู้ใหม่  2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 
     3  ให้บริการ / ค าปรึกษา   4  อื่น ๆ (โปรดระบ ุ    )

  
 

ส่วนที่ 3  การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่คลนิิกเทคโนโลยี   
1. ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ (เทียบกับการลงทุนโครงการ) 

 
สูตรค านวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจ านวนคน(ทั้งโครงการ) X 12 เดือน 

                        
 

 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   ต้นทุนโครงการต่อคน 

 

     ผู้ประเมิน      

วันที่   เดือน     ปี  

 



 

   
 

     
 

   
 

   

 

 

 

 

4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน 
4.1 กิจกรรมพิธีเปดิและภาพหมู่  
4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ1 
4.3 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ2 
4.4 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ3 
4.5 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ4 
4.6 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 กิจกรรมพิธีเปดิและภาพหมู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 กิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฎิบัต ิ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 ภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

       

 


